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Scenariusz ramowy dla potrzeb Kampanii 

Filmy przygotowane na potrzeby OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ MEDIALNĄ propagują korzyści dla 

małych producentów żywności oraz dla konsumentów (głównie miejskich) wynikające z 

organizowania i uczestniczenia w tzw. systemach krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Coraz 

więcej ludzi wytwarza swoją własną żywność lub domaga się do dostępu do lokalnie wytwarzanej 

żywności pochodzącej wprost od rolników i drobnych producentów – najlepiej bez pośredników. 

Oczekiwania są dość oczywiste: żywność powinna być świeża, smaczna, bezpieczna i ma pochodzić ze 

znanych i pewnych źródeł. Ma być produkowana bez użycia chemikaliów, polepszaczy czy też innych 

dodatków. Konsumenci coraz częściej chcą wiedzieć, od kogo kupują żywność oraz gdzie i w jaki 

sposób ta żywność została wyprodukowana.  Mając ponad 1,4 milionów gospodarstw rolnych, 

większości małych, produkujących na własne potrzeby, Polska ma spore, jak dotychczas, nie 

dostatecznie wykorzystanych możliwości.  

Kampania ma na celu nie tylko zwrócić uwagę na potencjał i rolę rolników, małych gospodarstw 

rolnych oraz małego przetwórstwa, ale zachęcić zarówno producentów jak i konsumentów do 

wspólnego tworzenia lokalnych systemów żywnościowych. Takie systemy mogą zapewnić małym 

producentom sprzedaż swoich produktów, a konsumentom stały dostęp do żywności wiadomego 

pochodzenia. Zwracając większą uwagę na żywność lokalną oraz producentów tej żywności, 

zwiększamy również atrakacyjność regionów pochodzenia żywnościowych produktów lokalnych dla 

turystów. Żywność lokalna to szczególna szansa dla rozwoju zrównoważonego słabo rozwiniętych 

regionów, które charakteryzują się rozdrobnionym rolnictwem – takie jak Polska Wschodnia i Polska 

Południowo-Wschodnia. 

Treść Kampanii to opowiedzenie i upowszechnienie historii funkcjonujących już systemów 

żywnościowych – takich jak Produkt Lokalny z Małopolski - które łączą producentów i konsumentów 

poprzez wyprodukowanie 5 filmów informacyjno-promocyjnych: każdy 8-10 minut. Materiał ten 

będzie upowszechniany za pośrednictwem telewizji oraz internetu. Treść poszczególnych filmów 

przewidujemy jako następującą: 

1. Dlaczego warto produkować i kupować żywność lokalną 

2. Jak zweryfikować autentyczność żywności lokalnej 

3. Lokalne systemy żywnościowe szansą dla rozwoju zrównoważonego 

4. W jaki sposób żywność lokalna buduje atrakcyjność regionów jej pochodzenia. 

5. Jakie mamy żywnościowe produkty lokalne  

 

Kampania odpowie, opowiadając ciekawe przykłady i historie, na potrzebę przedstawiania zakresu, 

zasad i sposobu funkcjonowania systemu PLM potencjalnym producentom i konsumentom 

produktów lokalnych w sposób prosty i zrozumiały. Chodzi o podkreślenie praktyczne korzyści w 
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przeciwieństwie do założeń teoretycznych czy też ideologii. Chcemy trafić przede wszystkim do 

odbiorców (potencjalnych aktywnych uczestników) na terenie słabo-rozwijających się obszarów 

wiejskich 

Poprzez Kampanię, chcemy zbudować pozytywny obraz systemów krótkich łańcuchów dostaw 

żywności jako szansy dla rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich pod hasłem: Spróbuj raz a 

nigdy więcej nie wrócisz to starych nawyków i zachowań żywieniowych.  

 

Grupy docelowe Kampanii to: 

 Rolnicy i producenci żywności którzy uczestniczą lub są zainteresowanie partycypowaniem w 
rozwiązaniach systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ) – główna grupa docelowa 
telewizji 

 Konsumenci, uczestniczą lub są zainteresowanie partycypowaniem w rozwiązaniach systemów 
krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ) – główna grupa docelowa internetu 

 Organizatorzy lub potencjalni organizatorzy systemów KŁŻ – grupa docelowa dla telewizji i i 
internetu 

 Interesariusze w kraju i zagranicą (w szczególności Komisja Europejska), zaangażowani w 
diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ – grupa docelowa internetu 

 

 


